
โครงการพฒันาและปรับปรุงภูมิทศัน์พืน้ทีม่รดก
ทางวฒันธรรมเมืองล าพูน  

(สาธารณูปโภคใต้ดนิเพือ่การท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์) 

ประเภท การอนุรกัษศิ์ลปวฒันธรรมและประเพณี 



ประกาศเขตเมืองเก่า 



พ้ืนท่ีมรดกทางวฒันธรรมเมืองล าพนู 



กรอบแนวคิดหลกั 

คณุค่าของ

เมืองเก่าล าพนู 

องค์ประกอบของเมืองเก่า 

- คูเมือง 

- ก าแพงเมืองและประตูเมือง 

ศิลปะหริภุญไชยที่ยงั
มีให้เห็น 

อาคารเก่าที่พกัอาศัย
ที่มีความงดงาม 

ต้นไม้ใหญ่ที่ปรากฏให้
เห็นในเขตเมืองเก่า 

คุณค่าความส าคญั
ความเป็นของแท้ 

ดั้งเดิม 
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แผนแม่บทและผงัแม่บทการพฒันาเมอืงเก่าล าพูน 

1. พฒันากลไกและกระบวนการ
บริหารจัดการเมอืงเก่าล าพูน 

2. ฟ้ืนฟูดูแลรักษามรดกทางวฒันธรรมและ
ภูมทิศัน์เมอืงเก่าล าพูน 

3. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 

โครงการสาธารณูปโภคใต้ดนิเพ่ือการท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์ 



แนวคิดการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูโบราณสถาน อาคารและสถานท่ีท่ีมีคณุค่าทาง

ประวตัศิาสตร ์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม 

• ข้ึนทะเบียนโบราณสถานและอาคารท่ีมีคณุค่า 
• จดัท ารายการโบราณสถานและอาคารที่มีคณุค่าเพื่อการอนุรกัษแ์ละการทอ่งเที่ยว 

• ประชาสมัพนัธแ์ละใหข้อ้มูลเก่ียวกบัประวตัศิาสตรแ์ละโบราณสถานของเมือง 
• ท าการเปิดภูมิทศันพ้ื์นท่ีมรดกทางวฒันธรรมเมืองล าพูน  สรา้งจุดท่องเท่ียว 





วตัถุประสงคข์องโครงการ 

 วตัถุประสงคท่ี์ส าคญัของโครงการปรบัปรุงภมูิทศัน์เมืองเก่าล าพนูคือ 

 เพื่อเปิดมุมมองภมูิทศัน์วฒันธรรมใหส้ามารถเขา้ถึงมรดกทางวฒันธรรม 

 เพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัดา้นการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของเมืองล าพนู สรา้งความ

ประทบัใจแกนั่กท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวชม  และมีการหมุนเวียนเม็ดเงินพฒันาระบบเศรษฐกิจ

ทอ้งถ่ินจากการท่องเท่ียว 

 เพื่อจดัระเบียบเมืองและควบคุมการใชป้ระโยชน์ท่ีดินใหเ้ป็นไปตามผงัเมือง 

 เพื่อเสริมสรา้งเครือขา่ยความรว่มมือระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยงานภาครฐั 

ภาคเอกชน และประชาชนในเขตเทศบาล 

 เพื่อสนองตอบต่อแนวนโยบายการสร้างเมืองล าพูนให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยัง่ยืน 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตรก์ารพฒันาของเทศบาลเมืองล าพูนและจังหวดัล าพูน และเพื่อ

พฒันาเมืองล าพูนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการท่องเท่ียวในเชิงอนุรกัษ์ตามโครงการเมือง

แฝดเชียงใหม-่ล าพนู 

 เพื่อสรา้งความภาคภมูิใจใหแ้กป่ระชาชนในทอ้งถ่ิน 

 



ความสอดคลอ้งตามเกณฑก์ารประเมิน 

ในดา้นการอนุรกัษศ์ิลปวฒันธรรมและประเพณี 

1. ความโดดเดน่ ความยุง่ยากและความ

ภาคภูมิใจของการด าเนินโครงการ  

2. การมีส่วนรว่มของประชาชนในทอ้งถิ่น

ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

3. ความตอ่เน่ือง และความยัง่ยนืของ

โครงการ  

4. ประโยชนแ์ละความคุม้ค่าของโครงการใน

การสรา้งมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของชุมชน  



1. ลกัษณะความโดดเดน่และความยุง่ยากของโครงการ 



ลกัษณะความโดดเด่นของโครงการ 

จากการท่ีล าพูนเป็นเมืองเก่ามีประวติัความเป็นมาท่ียาวนาน ในเขตเทศบาลจึงมีมรดกทาง
วฒันธรรม โบราณสถาน โบราณวตัถุ และสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่นหลายแห่งตั้งอยู่ใน
บริเวณพ้ืนท่ีใจกลางเมืองล าพูน อาทิ วดัพระธาตุหริภุญไชย  อนุสาวรียพ์ระนางจามเทวี 
อาคารศาลากลางจงัหวดัล าพนู คุม้เจา้ และบา้นเก่าอีกหลายหลงั ท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ ์เพ่ือ
พฒันาใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวของเมืองล าพนู  

ความโดดเด่นของโครงการ ดงักล่าว คือจะสามารถพฒันาและปรับสภาพภูมิ
ทัศน์ภายในบริเวณเขตเมืองเก่าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม  
รองรับและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องเมืองล าพูน รักษาเอกลกัษณ์ 
และปรับปรุงพื้นท่ีมรดกทางวฒันธรรมของเมืองประวติัศาสตร์ท่ีมีชีวิตให้คง
อยูอ่ยา่งมีคุณค่า  



ขอ้จ  ากดัหรือขอ้ยุง่ยากในการด าเนินโครงการ 

 โครงการพฒันาและปรบัปรุงภูมิทศันพ้ื์นท่ีมรดกทางวัฒนธรรม

เมืองล าพูน (สาธารณูปโภคใตด้ินเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์)

เป็นโครงการท่ีตอ้งท าความตกลงกบัหลายหน่วยงานในพื้ นท่ี และ

ตอ้งมีการท าประชาคม ขอความร่วมมือจากประชาชน หน่วยงานท่ี

อยู่ในพื้ นท่ีด าเนินโครงการ อีกทั้ งต้องบริหารโครงการภายใต้

ขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณ 



ความภาคภูมิใจที่มีโครงการ 

 โครงการดงักล่าวน้ี จะเป็นการอนุรกัษ์และต่อยอดทุนทางวฒันธรรม ท่ีดีของเมือง

ล าพูน  เป็นการเปิดมุมมองใหม่ของเมือง ท าใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงความ

สวยงามของสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของเมืองล าพนู บริเวณถนนสายหลกัในเขตเมือง

เก่าไดอ้ย่างชดัเจน และด่ืมด า่กบัความงดงามของวฒันธรรมอย่างเต็มท่ี  อีกทั้งมี

ความโดดเด่น ดา้นการเสริมสรา้งเครือข่ายฯตรงกบัความตอ้งการของประชาชน

ส่วนใหญ่ของเมืองล าพนู และมีความสอดคลอ้งสนับสนุนยุทธศาสตรข์องทอ้งถ่ินถือ

เป็นโครงการใหญ่ท่ีน่าภาคภูมิใจ ไดร้ับการบรรจุในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

จงัหวดั และไดร้บังบประมาณสนับสนุนตามยุทธศาสตรก์ารพฒันาเมืองล าพูนมา

อย่างต่อเน่ือง อีกทั้งยงัไดร้บัเกียรติบตัรจากวดัพระธาตุหริภุญชยั วรมหาวิหารและ

สภาวฒันธรรมจงัหวดัล าพนูวา่เป็นโครงการท่ีสนับสนุนการปรบัปรุงภูมิทศัน์พื้ นท่ี

มรดกทางวฒันธรรมเมืองล าพนูอีกดว้ย 

 



2. การใหป้ระชาชนมีสว่นรว่ม 



การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 มีการจดัท าประชาคมรบัฟังความคิดเห็นของประชาชนพรอ้มกบัการ

ประชาสมัพนัธก์่อนเร่ิมด าเนินโครงการ 

 มีการจดัท าแบบสอบถาม ก่อนและหลงัการด าเนินโครงการ 

 ประชาชนใหค้วามร่วมมือระหวา่งด าเนินโครงการเป็นอยา่งดี 

 ไมม่ีขอ้รอ้งเรียนหรือสรา้งความเดือนรอ้นใหก้บัประชาชน 



ภาพรวมการด าเนินงานโครงการ 



งบประมาณท่ีใชใ้นการด าเนินโครงการ 

โครงการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภคใต้ดนิเพือ่
ปรับปรุงภูมทิศัน์เมอืง

ล าพูน  

ปีงบประมาณ จ านวนเงนิ แหล่งงบประมาณ 

ระยะที ่1 2556 81,077,497 - งบพฒันาจงัหวดัล าพนู (7,800,000 บาท) 
- งบเทศบาล (7,000,000 บาท) 
- งบไฟฟ้าฯ (22,277,497บาท) 
- งบส่ือสารฯ (44,000,000 บาท) 

ระยะที ่2 2557 6,350,000 - งบพฒันาจงัหวดัล าพนู (5,600,000 บาท) 
- งบเทศบาล (750,000 บาท) 

ระยะที ่3 2558 6,000,000 - งบพฒันาจงัหวดัล าพนู 

ระยะที ่4 2559 10,000,000 - งบพฒันาจงัหวดัล าพนู 



ปีงบประมาณ 2555 

สรุปการด าเนินโครงการตั้งแต่ปี 2555 - ปัจจุบัน 



ภาพการประชุมระหว่างเทศบาลเมืองล าพูนร่วมกบั 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและภาคส่วนต่างๆ 

24 มกราคม 2555 



สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชนในเขตเทศบาล  

โครงการพฒันา
ระบบ

สาธารณูปโภคใต้ดนิ
เพือ่การท่องเที่ยวใน
เขตเมอืงอนุรักษ์ 

1. ชุมชนทั้ง 17 
ชุมชน 

2. สภาเดก็และ
เยาวชน 

3. เทศบาลเมอืง
ล าพูน 

4. การไฟฟ้าส่วน
ภูมภิาคจังหวดั

ล าพูน 
5. ผู้ประกอบกจิการ

ส่ือสารและ
โทรคมนาคม 

6. หน่วยงาน
ภาครัฐ 

7.หน่วยงาน
เอกชน/

รัฐวสิาหกจิ 
เสนอความคอ้งการ 

ร่วมด าเนินโครงการ 

ให้ความร่วมมือ 



การสรา้งเครือขา่ยเพ่ือการพฒันาแบบมีส่วนร่วม 

สมาชิกเครือข่าย ความรับผดิชอบ 
ชุมชนทั้ง 17 ชุมชน เป็นผูเ้สนอความตอ้งการใหด้ าเนินโครงการ และเป็นผูร่้วมดูแลรักษาเม่ือโครงการแลว้เสร็จ 
สภาเดก็และเยาวชน เป็นผูเ้สนอความตอ้งการใหด้ าเนินโครงการ และเป็นผูร่้วมดูแลรักษาเม่ือโครงการแลว้เสร็จ 
เทศบาลเมืองล าพูน เป็นผูร่้วมด าเนินโครงการ และเสนอโครงการเพ่ือบรรจุไวใ้นแผนยทุธศาสตร์การพฒันา

จงัหวดัเพ่ือความสะดวกในการของบประมาณสนบัสนุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ จดัหา
งบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการ และเป็นผูร่้วมดูแลรักษาเม่ือโครงการแลว้เสร็จ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จงัหวดัล าพูน 

เป็นผูร่้วมด าเนินโครงการ ออกแบบ/จดัวางระบบ ร้ือถอนระบบจ าหน่ายพ้ืนท่ีในเมืองล าพนู 
ก่อสร้างระบบจ าหน่ายเป็นเคเบ้ิลใตดิ้น และปรับปรุงระบบจ าหน่ายในถนนหรือซอยขา้งเคียง
ทดแทนระบบจ าหน่ายท่ีร้ือถอนออกไป จดัหางบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการ และเป็นผูร่้วม
ดูแลรักษาเม่ือโครงการแลว้เสร็จ 

โทรศัพท์จงัหวดัล าพูน  เป็นผูร่้วมด าเนินโครงการ ออกแบบ การวางท่อร้อยสายของผูป้ระกอบการการส่ือสาร
โทรคมนาคม จดัวางท่อร้อยสายของการส่ือสารทั้งหมดในเขตเมืองล าพนู จดัหางบประมาณ
เพ่ือด าเนินโครงการ และเป็นผูร่้วมดูแลรักษาเม่ือโครงการแลว้เสร็จ 

ผู้ประกอบกจิการส่ือสารและ
โทรคมนาคมในจงัหวดั
ล าพูน   

เป็นผูร่้วมด าเนินโครงการ และเป็นผูร่้วมดูแลรักษาอุปกรณ์ของหน่วยงานตนเอง เม่ือโครงการ
แลว้เสร็จ 



การสรา้งเครือขา่ยเพ่ือการพฒันาแบบมีส่วนร่วม 

การประปาส่วนภูมิภาค เป็นผูร่้วมด าเนินโครงการ ออกแบบจดัวางระบบท่อประปาตามขนาดอยา่งเหมาะสม 
จงัหวดัล าพูน เป็นผูส้นบัสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการ 
อ าเภอเมืองล าพูน เป็นผูร่้วมเสนอโครงการ 
ต ารวจภูธรจงัหวดัล าพูน เป็นผูอ้  านวยความสะดวกดา้นการจราจร 
สหกรณ์จงัหวดัล าพูน อ านวยความสะดวกดา้นสถานท่ีในการวางเสาแรงสูงในพ้ืนท่ี 
ส านักงานที่ดนิจงัหวดัล าพูน ใหค้วามร่วมมือระหวา่งด าเนินโครงการหากตอ้งไดรั้บความไม่สะดวกบริเวณพ้ืนท่ีหนา้

ทางเขา้ออกส านกังานระหวา่งการขดุเจาะน าสายไฟลงใตดิ้น 

สมาชิกเครือข่าย ความรับผดิชอบ 

ธนาคารกรุงไทย ใหค้วามร่วมมือระหวา่งด าเนินโครงการหากตอ้งไดรั้บความไม่สะดวกบริเวณพ้ืนท่ีหนา้
ทางเขา้ออกอาคารระหวา่งการขดุเจาะน าสายไฟลงใตดิ้น 

ธนาคารออมสิน ใหค้วามร่วมมือระหวา่งด าเนินโครงการหากตอ้งไดรั้บความไม่สะดวกบริเวณพ้ืนท่ีหนา้
ทางเขา้ออกอาคารระหวา่งการขดุเจาะน าสายไฟลงใตดิ้น 



การสรา้งเครือขา่ยเพ่ือการพฒันาแบบมีส่วนร่วม 

สมาชิกเครือข่าย ความรับผดิชอบ 
ธนาคารกรุงเทพ ใหค้วามร่วมมือระหวา่งด าเนินโครงการหากตอ้งไดรั้บความไม่สะดวกบริเวณพ้ืนท่ีหนา้

ทางเขา้ออกอาคารระหวา่งการขดุเจาะน าสายไฟลงใตดิ้น 
ธนาคารอสิลาม ใหค้วามร่วมมือระหวา่งด าเนินโครงการหากตอ้งไดรั้บความไม่สะดวกบริเวณพ้ืนท่ีหนา้

ทางเขา้ออกอาคารระหวา่งการขดุเจาะน าสายไฟลงใตดิ้น 
ผู้ประกอบการ 
ร้านค้า 

ใหค้วามร่วมมือระหวา่งด าเนินโครงการหากตอ้งไดรั้บความไม่สะดวกบริเวณพ้ืนท่ีหนา้
ทางเขา้ออกอาคารระหวา่งการขดุเจาะน าสายไฟลงใตดิ้น 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนา วทิยาเขต   ภาคพายพั 

ร่วมกบักองช่างของเทศบาลในการออกแบบเสาไฟฟ้าเป็นระบบไฟฟ้าแสงสวา่งไร้สายแบบ
ประหยดัพลงังาน ท่ีติดตั้งตามแนวถนน  



แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ และลงนามความร่วมมือ (MOU) 
เมื่อวนัที่ 5 มีนาคม 2555 

 



ปีงบประมาณ   2556 

(รื้ อสายไฟฟ้า) 



ถ่ายภาพกบัเสาไฟฟ้าก่อนถอนเสาเม่ือ 28 พฤศจิกายน 2556 



ภาพแสดงการ
ด าเนินงานใน 

ปี 2556 
 ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง แ ล ะ

ปรับปรุงระบบจ าหน่าย
แรงสูง      ร้ือถอนเสา
ไฟฟ้าพร้อมติดตั้งระบบ
เคเบิลใตดิ้น บริเวณถนน
อินทยงยศ  หน้ าศาลา
กลาง จ.ล าพูน และถนน
รอบเมืองในรอบเมือง
นอกบางส่วน 
 



ภาพแสดงการด าเนินงาน 
ปี 2556 

 การก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบจ าหน่ายแรงสูง ร้ือ
สายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งระบบ
เคเบิลใตดิ้น บริเวณถนน
อินทยงยศ รอบเมืองในและ
รอบเมืองนอกบางส่วน 



ภาพแสดงการด าเนินงาน 
ปี 2556 

 การ ก่อส ร้ า งและป รับป รุ ง
ร ะบบจ าห น่ า ย แ ร ง สู ง  ร้ื อ
สายไฟฟ้าพร้อมติดตั้ งระบบ
เ ค เ บิ ล ใต้ ดิ น  บ ริ เ วณถนน
อินทยงยศ รอบเมืองในและ
รอบเมืองนอกบางส่วน 



ปีงบประมาณ  

2557 
(เริ่มถอนเสาไฟฟ้า) 



ลงนามบนัทึกความรว่มมือขบัเคล่ือน 

โครงการปรบัปรุงภูมิทศันพ้ื์นท่ีทางวฒันธรรม (ระยะท่ีสอง) 

ระหว่างเทศบาลเมืองล าพนู การไฟฟ้าและการส่ือสาร 



 ปี 2557 
สามารถก่อสร้างและติดตั้งระบบเคเบิล้ใต้ดนิ บริเวณถนน 
ในเขตเมืองเก่า (ตามมติ ครม.) เพิม่เติมในเส้นทางดงันี ้

               - ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างไร้สายบริเวณถนนอินทยงยศ 34 จุด  
 - บริเวณถนนอฎัฐารส ถึงวดัชา้งรอง 
 - บริเวณวดัชา้งสี ถึงถนนอินทยงยศ ซอย 2 
 - บริเวณถนนท่านางถึง ส านกังานเหล่ากาชาดจงัหวดัล าพูน 
 - บริเวณวดัธงสัจจะถึงถนนวงัขวา 
  
 



ภาพแสดงการ
ด าเนินงาน 
ปี 2557 

 ภาพการตดิตั้งไฟฟ้า แสง
สว่างบนถนนอนิทยงยศ 
จ านวน 34 จุด 

 

 เปลีย่นหลอดไฟฟ้าเป็น
หลอด LED 
 



ภาพแสดงการด าเนินงาน 
ปี 2557 



ภาพแสดงการด าเนินงานปี 2557 



ภาพแสดงการด าเนินงาน 
ปี 2557 



ภาพแสดงการด าเนินงาน 
ปี 2557 



ภาพแสดงการด าเนินงาน ปี 2557 



บริเวณวดัชา้งสี ถึงถนน
อินทยงยศ ซอย 2 

 



การวางแผนการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองใน ปี 2558 

ปี 2558 
ด าเนินการของบประมาณต่อเน่ือง จากจงัหวดัล าพนูเพื่อด าเนิน   

โครงการพฒันาระบบสาธารณูปโภคใต้ดนิเพือ่ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองล าพูน ระยะที่ 3 ในวงเงนิ 

6,000,000 บาท ดงันี ้

- ด าเนินการร้ือถอนเสาไฟฟ้าระบบจ าหน่ายพื้นท่ีในเมืองล าพนู บริเวณถนนเจริญราษฎร์ฝ่ัง
ตะวนัออก 

- ปรับปรุงระบบแรงสูงใตดิ้น ระบบ 22 กิโลโวลต ์3 เฟส ขนาดสาย 50 ตร.มม.บริเวณถนน
เจริญราษฎร์  

- ปรับปรุงระบบแรงต ่าใตดิ้น และปรับปรุงมิเตอร์ บริเวณถนนเจริญราษฎร์ตลอดสาย  

- ออกแบบ/ปรับระบบไฟฟ้าแสงสวา่งไร้สายบริเวณถนนอินทยงยศ รอบเมืองในและถนน
เจริญราษฎร์บางส่วน  

-ออกแบบการวางท่อร้อยสายของผูป้ระกอบการการส่ือสารโทรคมนาคม 



การวางแผนการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองใน ปี 2559 

ปี 2559  
ด าเนินการของบประมาณต่อเน่ือง จากจังหวดัล าพูน  เพื่อด าเนิน  
โครงการพฒันาระบบสาธารณูปโภคใต้ดนิเพือ่ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองล าพูน ระยะที่ 4  

ในวงเงิน 10,000,000 บาท ดงันี ้
- ด าเนินการร้ือถอนเสาไฟฟ้าระบบจ าหน่ายพื้นท่ีในเมืองล าพนู บริเวณถนนเจริญราษฎร์ฝ่ัง

ตะวนัตก ตั้งแต่แยกประตูชา้งสีถึงวดัศรีสองเมือง ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร 
 

ด าเนินการของบประมาณจากกลุ่มจังหวดั ในการด าเนินการ 
โครงการพฒันาปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมพืน้ที่มรดกทางวฒันธรรมเมืองล าพูน ใน
วงเงิน 20,000,000 บาท ดังนี ้
- งานปรับปรุงทางดา้นสถาปัตยกรรม อาคารพาณิชยบ์ริเวณถนนอินทยงยศ ถนนรอบเมืองใน 
และถนนรอบเมืองนอก 



ผงัการด าเนินโครงการปี 2556-2559 



แผนผงัแนวระบบไฟฟ้าใต้ดนิ 
ปี 2556-2559 

ปี 2556 บริเวณถนนอนิทยงยศ ตั้งแต่หน้า 
จวนผู้ว่าราชการจงัหวดัล าพูนถงึแยกประตูลี ้

ปี 2557บริเวณถนนในเขตเมืองเก่า(ตามมต ิครม. ต่อเน่ืองจากโครงการเดมิ) 

ปี 2558 บริเวณถนนเจริญราษฎร์ฝ่ังตะวนัออก 

ถนนในเขตเมืองเก่า 

ปี 2559 บริเวณถนนเจริญราษฎร์ ฝ่ังตะวนัตก ตั้งแต่ ประตูช้างสี ถงึสุดเขตเทศบาลบริเวณวดัศรีสองเมือง  

ถนนเจรญิราษฎรฝั์ง่ตะวนัตก 



ภาพเปรียบเทียบก่อนและหลงัด าเนินโครงการ 



ภาพเปรยีบเทียบ  

ก่อน – หลงั การวาง

ระบบสายเคเบ้ิลใตด้ิน 

บรเิวณ จดุประตชูา้งสี 

ก่อน 

  

หลงัด าเนินการ 

  



ภาพเปรยีบเทียบ  

ก่อน – หลงั การตดิตั้ง

สายเคเบ้ิลใตด้ิน บรเิวณ  

จดุแยกศาลากลาง 

ก่อน 

  

หลงัด าเนินการ 

  



ภาพเปรียบเทียบ  
ก่อน – หลงั การติดตั้งสาย
เคเบิล้ใต้ดิน บริเวณจุดสาม
แยกร้านทองเยาวราช 

ก่อน 

  

หลงัด าเนินการ 

  



ภาพเปรียบเทียบ  
ก่อน – หลงั การติดตั้งสาย
เคเบ้ิลใตดิ้น บริเวณถนน

อินทยงยศ 
ก่อน 

  

หลงัด าเนินการ 
  



ภายหลงัการด าเนินโครงการไดใ้ชถ้นนสายหลกัของเมืองในการ

ด าเนินโครงการทางดา้นการส่งเสริมวฒันธรรมอยา่งตอ่เน่ือง 

3.ความตอ่เน่ืองและความยัง่ยนืของโครงการ 



โครงการสาธารณูปโภคใตด้ินเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงอนุรกัษ ์
ตน้ทางของการพฒันาและการปรบัปรุงภมิูทศันพ์ื้ นท่ีมรดกทางวฒันธรรมเมืองเก่าล าพนู 

 

โครงการ
สาธารณูปโภคใต้

ดนิ 

การปรับปรุง 
ภูมทิศัน์เมอืง/
การดูแลรักษา
ต้นไม้ใหญ่ 

การปรับเปลีย่น
หน้าตาอาคารใน

เขตพืน้ที ่

การร้ือฟ้ืน
ประเพณ ีและ
วฒันธรรม 

การขบัเคลือ่น
กจิกรรมเชิง

ศิลปวฒันธรรม 

การส่งเสริมศิลปิน
ในสาขาต่างๆ 

การท่องเทีย่ว
แบบเช่ือมโยง 

การสรา้งรายไดใ้หชุ้มชน สรา้งเศรษฐกิจชุมชน 

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Starr_031209-0052_Samanea_saman.jpg


การปรบัปรุง ภูมิทศันเ์มือง/การดแูลรกัษาตน้ไมใ้หญ ่



1.การปรับปรุง ภูมทิศัน์คูเมอืง ก าแพงเมอืง ปลูกต้นไม้ใหญ่ 

 - การปรับปรุงภมิูทศัน์คูเมือง ก าแพงเมือง 



1.การปรับปรุง ภูมทิศัน์คูเมอืง ก าแพงเมอืง ปลูกต้นไม้ใหญ่ 

 - การปรับปรุงภมิูก าแพงเมือง 



การปรบัเปล่ียนหนา้ตาอาคารในเขตพื้ นท่ี 



สภาพก่อนการปรบัปรุง สภาพหลงัการปรบัปรุง 

ตวัอยา่ง การปรบัเปลี่ยนสีหลงัคา สีอาคาร สิ่งก่อสรา้ง  

บรเิวณถนนอินทยงยศ 



สภาพก่อนการปรบัปรุง สภาพหลงัการปรบัปรุง 

ตวัอยา่ง การปรบัเปลี่ยนสีอาคาร สิ่งก่อสรา้ง  

บรเิวณถนนอินทยงยศ 



การปรบัปรุงภมิูทศันก์ลุม่อาคารขา้งวดัพระธาตหุริภุญไชย 

สภาพก่อนปรบัปรุง สภาพหลงัการปรบัปรุง 

การปรบัปรุงกลุม่อาคารขา้งศาลากลางจงัหวดัล าพนู 

สภาพก่อนปรบัปรุง สภาพหลงัการปรบัปรุง 



สภาพก่อนปรบัปรุง 

การปรบัปรุงอาคารที่ท  าการไปรษณีย ์

สภาพหลงัการปรบัปรุง 

การปรบัปรุงอาคารตรงขา้มที่ท  าการไปรษณีย ์

สภาพก่อนปรบัปรุง สภาพหลงัการปรบัปรุง 



การปรับเปลี่ยนหน้าตาอาคารบริเวณรอบตลาดสดหนองดอก 

ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองตามแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าล าพูน 



การปรับเปลี่ยนหน้าตาอาคารบริเวณตลาดหลังลานเจ้าแม่ฯ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองตามแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าล าพูน 
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ปรับภูมิทัศน์กลุ่มอาคารบริเวณประตูท่าขาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองตามแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าล าพูน 



 

ทรงจัว่ ทรงป้ันหยา ทรงมะนิลา 

• รูปทรงหลงัคา 

แนวทางการออกแบบอาคารในเขตเมืองเก่า 

• วสัดหุลงัคา มุงดว้ยกระเบ้ืองสีอิฐเผา สีน ้าตาล 

• สีอาคาร สีเน้ือไม ้สีน ้าตาลอ่อน สีครีม 



แนวทางการออกแบบอาคาร 

สะระไน เชิงชาย และระเบียง 

แนวคิดการออกแบบเครื่องประดบัอาคาร 



รู ปทร งหลั ง ค าคุ ้มแล ะ

อาคารบา้นเรือนดั้งเดิมของ

เมืองล าพูน 
 
 

แนวคิดการออกแบบ 

ตูโ้ทรศพัทส์าธารณะ 
 

รูปแบบหลงัคา 
และสะระไน 

แนวคิดการออกแบบป้ายช่ือถนน 
 

แนวทางการออกแบบอุปกรณป์ระดบัถนน 



ยอดสะระไน แนวคิดการออกแบบ 

โคมไฟฟ้าริมถนน 

โคมปราสาทลอ้ม 

พระธาตหุริภญุไชย 

แนวคิดการออกแบบ 

โคมไฟฟ้าสนาม 

แนวทางการออกแบบอุปกรณป์ระดบัถนน 



การรื้ อฟ้ืนประเพณีวฒันธรรม 



การใชร้ถบุษบกในงานประเพณี 

วดัพระธาตุหริภุญชยัไดจ้ดัท ารถบุษบก ขนาดสูงประมาณ 7 เมตร เพื่อใชใ้นงานประเพณีส าคญัต่างๆ อาทิ 
 ประเพณีสรงน ้าพระบรมธาตุหริภุณชยั (งานวนัแปดเป็ง) ท่ีจะจดัข้ึนในท่ี 26 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2558 



ภาพก่อนการด าเนินโครงการสาธารณูปโภคใตด้ินเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ ์

การแห่ขบวนสรงน ้าพระธาตหุรภิุญชยั 

การร้ือฟ้ืนประเพณีวฒันธรรม 



ภายหลงัการด าเนินโครงการไดใ้ชถ้นนสายหลกัของเมืองในการ

ด าเนินโครงการทางดา้นการส่งเสริมวฒันธรรมอยา่งตอ่เน่ือง 

ขบวนประเพณีสรงน ้าพระธาตหุริภุญชยั 



ภาพก่อนการด าเนินโครงการสาธารณูปโภคใตด้ินเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงอนุรกัษ ์

บรเิวณที่แห่ขบวนตานก๋วยสลากก่อนการปรบัปรุงภูมิทศัน ์

การร้ือฟ้ืนประเพณีวฒันธรรม 



ภายหลงัการด าเนินโครงการไดใ้ชถ้นนสายหลกัของเมืองในการ

ด าเนินโครงการทางดา้นการส่งเสริมวฒันธรรมอยา่งตอ่เน่ือง 

ขบวนตานกว๋ยสลาก ภายหลงัการด าเนินโครงการ 



ภาพก่อนการด าเนินโครงการสาธารณูปโภคใตด้ินเพื่อการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ ์

การแห่ขบวนวนัวิสาขบูชา 



ภายหลงัการด าเนินโครงการไดใ้ชถ้นนสายหลกัของเมืองในการ

ด าเนินโครงการทางดา้นการส่งเสริมวฒันธรรมอยา่งตอ่เน่ือง 

การแห่ขบวนวนัวิสาขบูชา 



ภาพก่อนการด าเนินโครงการสาธารณูปโภคใตด้ินเพื่อการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ ์

การแห่ขบวนลอยกระทง 



ภายหลงัการด าเนินโครงการไดใ้ชถ้นนสายหลกัของเมืองในการ

ด าเนินโครงการทางดา้นการส่งเสริมวฒันธรรมอยา่งตอ่เน่ือง 

ขบวนประเพณีลอยกระทงล าพูน 



ภาพก่อนการด าเนินโครงการสาธารณูปโภคใตด้ินเพื่อการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ ์

ขบวนแห่น ้าทิพยด์อยขะมอ้ 



ภายหลงัการด าเนินโครงการไดใ้ชถ้นนสายหลกัของเมืองในการ

ด าเนินโครงการทางดา้นการส่งเสริมวฒันธรรมอยา่งตอ่เน่ือง 

ขบวนแห่น ้าทิพยด์อยขะมอ้ 



ภาพก่อนการด าเนินโครงการสาธารณูปโภคใตด้ินเพื่อการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ ์

ขบวนประเพณีสงกรานต ์



ภายหลงัการด าเนินโครงการไดใ้ชถ้นนสายหลกัของเมืองในการ

ด าเนินโครงการทางดา้นการส่งเสริมวฒันธรรมอยา่งตอ่เน่ือง 

ขบวนประเพณีสงกรานต ์



ภาพก่อนการด าเนินโครงการสาธารณูปโภคใตด้ินเพื่อการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ ์

ขบวนแห่หลงัก๋าย (ขบวนลากปราสาทศพ) 



ภายหลงัการด าเนินโครงการไดใ้ชถ้นนสายหลกัของเมืองในการ

ด าเนินโครงการทางดา้นการส่งเสริมวฒันธรรมอยา่งตอ่เน่ือง 

ขบวนแห่หลงัก๋าย (ขบวนลากปราสาทศพ) 



การขบัเคล่ือนกิจกรรมเชิงวฒันธรรม 



โครงการอบรมพฒันาทกัษะมคัคเุทศกน์อ้ยเพื่อการ

ทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษ ์

         เป็นโครงการในการต่อยอดองคค์วามรูใ้นการถ่ายทอดสู่เยาวชน เพ่ือใหเ้ยาวชนไดเ้รียนรู ้สรา้งความหวงแหน และให้

เยาวชนเป็นกลไกขบัเคล่ือนในการถ่ายทอดคุณค่าความน่าสนใจของเมืองล าพนูสู่สายตานักท่องเท่ียวภายใตร้ะบบของการ

ท่องเท่ียวเชิงเคารพ ถือเป็นการต่อยอดองคค์วามรูท่ี้เยาวชนไดร้บัการถ่ายทอดมาใหส้ามารถใชไ้ดจ้ริง มีการสรา้งสรรคก์าร

น าเสนอ สรา้งเสริมทกัษะ และสามารถสรา้งรายไดจ้ากฐานองคค์วามรูแ้ก่เยาวชน 
 



โครงการสรา้งเครอืข่ายชุมชนเพื่อการอนุรกัษ ์

เมืองล าพนู 

         ชุมชนนับเป็นกลุ่มท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนวฒันธรรมภายในพ้ืนท่ี การสรา้งเครือข่ายชุมชนเพื่อการ

อนุรกัษ์เมืองล าพนูจึงเป็นการเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมใหชุ้มชนสามารถรบัรูข้อ้มลู ถ่ายทอดองคค์วามรู ้และร่วมกนัวาง

ทิศทางในการจดัการขบัเคล่ือนกระบวนการร่วมกบัภาครฐั ตามแนวทางความตอ้งการและศกัยภาพของชุมชน เพื่อใหก้าร

ขบัเคล่ือนเมืองล าพนูไปสู่ความเป็นเมืองอนุรกัษ์ท่ีมีความจริงแทแ้ละเป็นไปในทิศทางเดียวกนั อนัเกิดมาจากรากฐานของ

ความเขา้ใจ ความตอ้งการ ความเหมาะสม และการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบของชุมชน  

 



การส่งเสริมศิลปินในสาขาตา่งๆ 



    โครงการของเทศบาลเมืองล าพูน 

 โครงการเปิดบา้นศิลปิน ทศันศิลป์เมืองล าพนู 
             เป็นโครงการท่ีสืบเน่ืองมาจาก การประชุมกิจกรรมส่งเสริมศิลปินล าพนู 

ตามโครงการพิพิธภณัฑชุ์มชนเมือง เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2555 ท่ีมีวตัถุประสงค์

เพื่อจะสรา้งความร่วมมือในการผลกัดนั คน้หาเอกลกัษณค์วามเป็นเมืองเกา่ล าพนู

ไว ้

 

 
 
 

      



    โครงการของเทศบาลเมืองล าพูน 
 โครงการเปิดบา้นศิลปิน ทศันศิลป์เมืองล าพนู 
              

 
 
 

      

        เป็นโครงการท่ีสืบเน่ืองมาจาก การประชุมกิจกรรมส่งเสริมศิลปินล าพูน ตามโครงการพิพิธภณัฑชุ์มชนเมือง เมื่อ

วนัท่ี 9 สิงหาคม 2555 ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อจะสรา้งความร่วมมือในการผลกัดนั คน้หาเอกลกัษณ์ความเป็นเมืองเก่าล าพนู

ไว ้ส่งเสริมใหอ้นุชนรุ่นหลงัรูจ้กั จดจ า และร่วมรกัษาไวซ่ึ้งศิลปวฒันธรรมของคนเมืองล าพนู 

 



การท่องเที่ยวแบบเช่ือมโยง 



๑. วัดพระธาตุหรภิุญชัยวรมหาวิหาร 

๒. พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองล าพูน 

๓. คุ้มเจ้ายอดเรือน 

๔. อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี 

๕. วัดจามเทวี 

๖. วัดมหาวัน(วัดมหาวนาราม) 

๗. วัดพระคงฤาษ ี

๘. วัดสันป่ายางหลวง 

๙. กู่ช้าง-กู่ม้า 

๑๐. วัดพระยืน 

๑๑. วัดต้นแก้ว 

๑๒. บ้านเก่าล าพูน 

ราคาตั๋วรถน าเที่ยวในเขตเมืองล าพูน 
Tram  Ticket  office 

เด็ก / Child  Fee          20      Baht. 
ผู้ใหญ่ / Adult  Fee                       50      Baht. 
ชาวต่างชาติ / Foreigner  Fee         100     Baht.    

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ....                                               
งานพัฒนาและส่งเสริมการทอ่งเที่ยว  เทศบาลเมืองล าพูน  โทร.053 – 511013 ต่อ 110 
บูธจ าหน่ายตั๋วรถน าเที่ยวฯ (หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย) โทร.053-530757  



    โครงการของเทศบาลเมืองล าพูน 

  โครงการรถรางน าเท่ียวล าพนู 
      



สถิตผิูใ้ชบ้ริการและรายรบัของรถรางน าเท่ียวล าพนู

ประจ  าปี พ.ศ. 2554-2557 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 (ธค.) 
รายรับ(บาท) 370,550 431,680 390,250 364,410

ผู้ใช้บริการ(ราย) 12,334 10,842 9,871 8,151

 370,550  
 431,680  

 390,250   364,410  

 12,334   10,842   9,871   8,151  

สถิติการใช้บริการรถรางน าเทีย่ว 
รายรับ(บาท) 

ผู้ใช้บริการ(ราย) 



    โครงการของเทศบาลเมืองล าพูน 



สถิตจิ  านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้ชมพิพิธภณัฑชุ์มชนเมือง 

 -
 2,000
 4,000
 6,000
 8,000

 10,000
 12,000
 14,000

ปี 
2551 

ปี 
2552 

ปี 
2553 

ปี 
2554 

ปี 
2555 

ปี 
2556 

ปี 
2557 
(กย.) 

จ านวน (คน) 771 1,064 5,155 13,194 11,315 8,219 8,381

จ านวนนักท่องเทีย่วทีเ่ข้าชมพพิธิภัณฑ์ (คน) 



โครงการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถ่ิน (แหล่งเรียนรู้ชุมชนคุ้มเจ้ายอดเรือน) 

    โครงการของเทศบาลเมืองล าพูน 



สถิติจ  านวนนกัท่องเท่ียวที่เขา้ชมคุม้เจา้ยอดเรือน 

 -

 2,000

 4,000

 6,000

 8,000

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
จ านวน (คน) 3,385 2,662 7,616

จ านวน (คน) 



การอนุรักษ์บ้านเก่า 3 หลัง  เกิดขึ้นตามแนวนโยบายปรับปรุงบ้านเก่าเมืองล าพูนเพื่อการอนุรักษ์ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนและ
ผังแม่บทเมืองเก่าล าพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาบ้านเก่าที่มีความส าคัญให้เกิดประโยชน์ใช้งานและเป็นเอกลักษณ์ของ
เมืองล าพูน และเพื่อเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ด้านสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมและการอนุรักษ์อาคารส าคัญของเมืองล าพูน ดังนั้น
แนวความคิดหลักของการปรับปรุงคือ ออกแบบและพัฒนาบ้านเก่าทั้งสามหลังให้เกิดประโยชน์เพื่อการพักอาศัยส าหรับนักท่องเที่ยว โดย
ยังคงรูปแบบสถาปัตยกรรมเดิมเป็นแนวทางหลักในการปรับปรุงบ้านเก่า 
 
 

โครงการปรับปรุงบา้นเกา่เมืองล าพนูเพือ่การอนุรกัษ์ 



ผูมี้ส่วนรว่มในการด าเนินโครงการ 

 การเคหะแห่งชาติ 
 เทศบาลเมืองล าพนู 
 ประชาชน 
 คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมฯ เทคโนโลยรีาชมงคลฯ 

 



4. การสรา้งมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของชุมชน 



ภายหลงัการด าเนินโครงการไดมี้การสง่เสริมงานดา้นวฒันธรรม 

อยา่งตอ่เน่ือง 

การตดิหลอด LED ในวดัพระธาตหุริภุญไชย 



ภายหลงัการด าเนินโครงการไดมี้การสง่เสริมงานดา้นวฒันธรรมและ

เศรษฐกิจชุมชนอยา่งตอ่เน่ือง 

การยา้ยข่วงคนเตยีวมาบริเวณหนา้วดัพระธาตหุริภุณไชย 



สรุปรายไดเ้ฉลี่ยของผูจ้  าหน่ายสินคา้ท่ีข่วงคนเตยีวล าพนู 

 149,800  

 56,500  
 72,300   65,300   65,220  

 50,100   54,600  

 19,600  
 29,100  

โซน 

รวมรายไดท้ั้งส้ิน 562,520 บาท/สปัดาห ์

รายไดเ้ฉล่ีย/สปัดาห(์บาท) 



การส่งเสริมเศรษฐกิจระหว่างวดั - บา้น - ชุมชน 

 ชุมชนท่าขาม - บา้นฮ่อม ไดร้บัประโยชน์จากการส่งเสริมการท่องเท่ียวฯ                   

โดยทางวดัพระธาตุหริภุญชัยฯ ไดเ้ห็นความส าคัญของการส่งเสริมอาชีพ

ใหก้บัประชาชน  ในชุมชนท่าขาม - บา้นฮ่อม ซ่ึงอยูติ่ดกบัวดัพระธาตุฯ โดย

ใหชุ้มชนท ากรวยดอกไมส้่งใหว้ดัเป็นประจ าทุกวนัๆ ละ 300 - 500 กรวย 

หากเป็นช่วงวันหยุดยาว หรือมีเทศกาลต่างๆ จะมีการสัง่ซ้ือถึงวันละ

ประมาณ 1,000 กรวย  

 

  ชุมชนมีรายได ้3,000 บาท / วนั 

 



ชุมชนท่าขาม - บา้นฮ่อม  

กบัอาชีพท่ีสง่เสริมการท่องเท่ียว/สรา้งมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

อาชีพการประดษิฐ์กรวยดอกไม้ 



ชุมชนท่าขาม - บา้นฮ่อม  

กบัอาชีพท่ีสง่เสริมการท่องเท่ียว/สรา้งมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

แหล่งจดัจ  าหน่าย   

ณ บรเิวณซุม้ประตทูางเขา้ดา้นในวดัพระธาตหุริภุญชยัฯ 



ชุมชนท่าขาม - บา้นฮ่อม  

กบัอาชีพท่ีสง่เสริมการท่องเท่ียว/สรา้งมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

        ชุมชนท่าขาม - บา้นฮ่อม ยงัมีผลิตภณัฑ์โอทอป ระดบั 5 ดาว คือ       
ผา้ฝ้ายยกดอกท่ีข้ึนช่ือเร่ืองความสวยงาม ความปราณีต ทางกลุ่มผลิตผา้ฝ้าย
ยกดอก สามารถผลิตผา้ฝ้ายไดป้ระมาณเดือนละ 50 ผืน ทางกลุ่มไดจ้ดั
จ าหน่าย ณ ร้านคา้ขวัมุง หนา้วดัพระธาตุหริภุญชยัฯ และมีการแสดงสินคา้     
ณ บริเวณเฮือนศิลปินหริภุญชยั 

อาชีพการทอผ้าฝ้ายยกดอก 



ชุมชนท่าขาม - บา้นฮ่อม  

กบัอาชีพท่ีสง่เสริมการท่องเท่ียว/สรา้งมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

อาชีพการทอผ้าฝ้ายยกดอก 



โครงการปรับปรุงภูมทิศัน์ 10 เมืองเก่า 
(ตามแนวระบบไฟฟ้าใตดิ้นเพื่อการพฒันาเมืองเก่าล าพนู) 



เมืองเก่ากลุ่มที ่1 ตามมติ ครม. 

เมอืงเก่ากลุ่มที ่1 

เมืองเก่า

เชียงใหม่  
เมืองเก่า

ล าปาง  

เมืองเก่า

ก าแพงเพชร  

เมืองเก่า

พิษณุโลก  

เมืองเก่า

ลพบุรี   เมืองเก่า 

พิมาย  

เมืองเก่า 

นครศรี 

ธรรมราช  

เมืองเก่า

สงขลา  

เมืองเก่า

ล าพูน  

เมืองเก่าน่าน 



ประชุมสรา้งความรว่มมือด าเนินโครงการปรบัปรุงภูมิทศัน ์10 เมืองเก่า 

ที่อิมแพคเมืองทองธานี วนัที่  30 ตลุาคม 2557 



ดพ้ืูนท่ี 10 เมืองเก่าท่ีเขา้รว่มโครงการ 



คณะท างานเยีย่มและปรกึษาหารอืเมืองเก่าพิมาย และเมืองเก่าล าปาง 

พมิาย 

ลพบุรี 



คณะท างานเยีย่มและปรึกษาหารือเมืองเก่าน่าน 



คณะท างานเยีย่มและปรึกษาหารือเมืองเก่าก าแพงเพชร 



คณะท างานเยีย่มและปรึกษาหารือเมืองเก่าพิษณุโลก 



คณะท างานเยีย่มและปรึกษาหารือเมืองเก่าสงขลา

และเมืองเก่านครศรีธรรมราช 



ประชุมติดตามงาน คร้ังท่ี 1ท่ีพิพิธภณัฑชุ์มชนเมือง 



งานท่ีใหแ้ต่ละเมืองกลบัไปด าเนินการ 

 ก าหนดพื้ นท่ีในเขตเมอืงเก่าท่ีจะด าเนินโครงการ 

 ประสานงานกบัการไฟฟ้าและTOT ของแต่ละพื้ นท่ีในการออกแบบและ

จดัท าประมาณการ 

 จดัท าเป็น Master Plan 

 

 

 จดัส่งไฟลใ์นรปูแบบ AutoCAD ของพื้ นท่ีท่ีจะด าเนินงานมายงัเทศบาล

เมืองล าพนู 

 รวบรวมขอ้มลูและเขยีนโครงการ 

 

 

 



โครงการระบบไฟฟ้าใต้ดินเพือ่การพฒันา เมืองเก่าล าพูน    
(โครงการ 10 เมอืงเก่า) 



แผนท่ีแสดงขอบเขตเมืองเก่าล าพูนตามมต ิครม. 



แผนผงัแนวระบบไฟฟ้าใต้ดนิเพือ่
การพฒันา เมืองเก่าล าพูน 
(โครงการ 10 เมอืงเก่า) 

บริเวณถนนชยัมงคลและถนนมุกดา 

บริเวณถนนรอบเมืองใน (ตอ่เน่ืองจากโครงการเดิม) 

บริเวณถนนรอบเมืองนอก 

ถนนรอบเมืองใน 



สถานะโครงการ ณ ปัจจุบัน 
•อยู่ระหว่างการรวบรวมขอ้มูล และเขียนโครงการในภาพรวมทั้ง 10 เมือง 
เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรี 



โครงการสาธารณูปโภคใตดิ้นเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงอนุรกัษ ์
ตน้ทางของการพฒันาและการปรบัปรงุภูมิทศันพ้ื์นท่ีมรดกทางวฒันธรรมเมืองเก่าล าพนู 

 

โครงการ
สาธารณูปโภคใต้

ดนิ 

การปรับปรุง 
ภูมทิศัน์เมอืง/
การดูแลรักษา
ต้นไม้ใหญ่ 

การปรับเปลีย่น
หน้าตาอาคารใน

เขตพืน้ที ่

การร้ือฟ้ืน
ประเพณ ีและ
วฒันธรรม 

การขบัเคลือ่น
กจิกรรมเชิง

ศิลปวฒันธรรม 

การส่งเสริมศิลปิน
ในสาขาต่างๆ 

การท่องเทีย่ว
แบบเช่ือมโยง 

การสรา้งรายไดใ้หช้มุชน สรา้งเศรษฐกจิชมุชน 

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Starr_031209-0052_Samanea_saman.jpg


จบการน าเสนอ 


